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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﯾﺮان ،ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر
اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺰرﮔﯽ دارد و در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﺪرو در ﮐﺸﻮر ،
ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد  ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ویﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد  ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ  ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ از اﯾﺪرو ﺟﻬﺖ
اﻗﺪام در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد و از اﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ اﻓﺰود :در راﺳﺘﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺪرو را
در ﺣﺮﮐﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮده  ،ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :ﺑﺮای ﯾﮏ اﻗﺪام و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺰاران
ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﺮا ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺟﺬب آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺪرو ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺸﺎن از اﯾﺪرو را ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ  :وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺮای ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۶اﯾﺪرو ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﭼﻮن دﻏﺪﻏﻪ
اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ و اﯾﺪرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺪرو ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻄﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد  :اﻧﺘﻈﺎر از اﯾﺪرو در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺶ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮ در ﺣﻮزه

ﺻﻨﻌﺖ  ،ﺑﺎزوی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮی در ﺣﻮزه ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮدارد .
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